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Mijn Rapportfolio 
Vorige week hebt u het vernieuwde Mijn Rappportfolio (MRF) kunnen inzien. Er zijn via de mail wat 
vragen binnengekomen. We geven hieronder antwoord op een paar vragen die misschien bij meer ouders 
leven. Bij het traject van het vernieuwen van MRF is ook de Medezeggenschapsraad (MR) betrokken 
geweest, zij hebben ook meegedacht over het antwoord op onderstaande vragen.  
Kijkt u ook vooral goed naar het filmpje een filmpje beschikbaar op onze website dat door juf Marit is 
ingesproken. Zij geeft een duidelijke toelichting op de laatste aanpassingen.   
 
Wat betekenen de niveau’s op de trapjes:  
De doelen die u leest bij de i (van informatie) zijn de doelen die uw kind aan het eind van het schooljaar 
behaald moet hebben. Als uw kind nu op een doel aanvang/één balkje scoort, betekent dit dat hij/zij het 
nog lastig vindt (er nog wat hulp bij nodig heeft). Als uw kind ontwikkeling/twee balkjes scoort, heeft 
hij/zij het niveau waar ze nú op moet zitten. Als uw kind beheersing/drie balkjes scoort, beheerst hij/zij 
het doel al héél goed en functioneert nú al op het niveau van het eind van dit schooljaar.  
 
Is er nog een doorgaande lijn te zien: 
Het is zeker de bedoeling dat je straks weer een doorgaande lijn kunt zien in de ontwikkeling van uw kind. 
Dit is het eerste beoordelingsmoment volgens dit nieuwe format, het volgende moment (juni) komt 
ernaast te staan en dan kunt u zien wat de resultaten van dit leerjaar zijn.  
 
Komt IPC nog terug in MRF: 
Aan het toevoegen van IPC wordt momenteel hard gewerkt dus die komt er de volgende keer ook bij.  
De kinderen vanaf groep 5 kunnen dan ook zichzelf beoordelen en ‘bewijs van leren’ toevoegen. 
 
Komen er nog cijfers op het MRF: 
Er is door het team van De Esdoorn bewust gekozen om geen cijfers meer te geven maar een beeld met 
de leerlijnen per vakgebied. Dus in plaats van een enkel cijfer voor rekenen, krijgt u nu zicht welke 
onderdelen van de leerlijn uw kind al wel of niet beheerst. Een enkel cijfer per vak geeft namelijk minder 
zicht op wat een kind de komende tijd nog gaat leren dan waar nu voor is gekozen. In het geval van 
rekenen betekent dit bijvoorbeeld dat een kind kan zien dat optellen en aftrekken al goed beheerst 
wordt, maar dat er wat betreft klokkijken nog doelstellingen te behalen zijn. 
 
Zien we nog een overzicht van het methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem: 
De Esdoorn gaat overstappen op een nieuw leerlingvolgsysteem; de IEP toets. Deze toets nemen wij nu al 
af als Eindtoets in groep 8. De IEP toets zorgt voor een mooi overzicht van de afgenomen toetsen dat wij 
gaan toevoegen aan MRF. Dit zal bij het volgende rapport al te zien zijn. Als ouder krijgt u hiermee een 
volledig beeld van de ontwikkeling van uw kind. Op een later moment in het schooljaar zullen wij meer 
informatie geven over de nieuwe IEP toetsen. 
 
Waar zie ik de “oude” beoordelingen van MRF terug: 
In oktober hebben wij aangegeven dat u de oude gegevens zelf moest downloaden. De opmerkingen van 
leerkrachten zijn nog zichtbaar in het spreekwolkje rechtsboven in het MRF. 
 
Er is door een werkgroep hard gewerkt aan dit vernieuwde MRF waarbij we opmerkingen van ouders ook 
steeds hebben meegenomen. Het MRF is een regelmatig onderwerp van gesprek geweest in het team en 
de MR. We begrijpen dat het even wennen is voor u, maar wij zijn er zelf erg trots op!  
Tijdens de oudergesprekken kunt u natuurlijk ook nog om uitleg vragen aan de leerkracht. 
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